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المسئولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة
المقدمة :
تعد البيئة الوسط الطبيعي أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيو اإلنساف و باقي

الكائنات الحية ،و لقد ارتبطت حياة اإلنساف منذ أف وجد عمى ظير األرض
بالبيئة التي وجد فييا ،كما ارتبط تطوره الحضاري باستغاللو إلمكانيا

وطاقتيا،إال أف ىذا االستغالؿ كاف محدودا في العصور األولى ،فمـ يكف
لمشكمة التموث البيئي أي ظيور و ذلؾ لقمة المموثات و قدرة البيئة عمى

استيعابيا (ٔ).
غير أف الوضع تغير مع التطور الحاصؿ خاصة مع دخوؿ اإلنساف عصر
التقدـ العممي و التكنولوجي في كافة ألالت ،فظيرت مشكمة التموث البيئي

بسبب اإلفراط في استعماؿ الموارد الطبيعية ،و التوسع اليائؿ في استخداـ

مصادر الطاقة المختمفة و انتشار وسائؿ المواصالت ،و زيادة المنتجات
الصناعية التي نتج عنيا تموث المياه بالسموـ الكيماوية ،و تموث اليواء

باألدخنة و الغازات ،ولـ تعد البيئة قادرة عمى تجديد مواردىا الطبيعية،وأختؿ

التوازف بيف عناصرىا المختمفة ،و لـ تعد ىذه العناصر قادرة عمى تحميؿ

(ٔ) عبد العزيز مخيمر عبد اليادي ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،بدوف طبعة ،سنة  ، ٜٔٛٙص ٖٔ
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مخمَّفات اإلنساف و استيعاب النفايات الناتجة عف نشاطاتو المختمفة .األمر

الذي أدى إلى زيادة التدىور البيئي و اتساع نطاقيا (ٔ) .
مشكمة البحث

تتمثؿ مشكمة البحث فى مدى كفاية و مالئمة قواعد المسئولية المدنية التقميدية

فى مواجية أضرار البيئة و التعويض عنيا .
منهج البحث

تعتمد الدراسة فى ىذا الموضوع عمى المنيج التحميمى القائـ عمى تحمؿ
النصوص القانونية المتعمقة بموضوع الدراسة فى ضوء القانوف و كذلؾ أراء

الفقو .

أهمية البحث
تتمثؿ أىمية البحث فى الحاجة الماسة عف كيفية حماية البيئة مف األضرار

التى يسببيا التموث مف خالؿ المسئولية المدنية عف تمؾ األضرار و سبؿ
تعويض المتضرريف و إصالح البيئة المصابة.

خطة البحث
فى ضوء ما تقدـ سوؼ أقوـ بتقسيـ ىذا البحث الى ثالث مباحث مسبوقيف
بالمقدمة ،ومتبوعيف بالخاتمة  ،وذلؾ عمى النحو االتى:
المبحث االوؿ :ماىية البيئة و صور المساس بيا
المبحث الثانى :األساس القانونى لممسئولية المدنية الناجمة عف التموث البيئى
)ٔ(

مسمط قويعاف المطيري ،المسؤولية عف األضرار البيئية و مدى قابميتيا لمتأميف ،بحث
لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ،كمية الحقوؽ ،جامعة اإلسكندريةٕٓٓٚ ،
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المبحث الثالث :الجزاء المترتب عمى المسئولية المدنية عف التموث البيئى

المبحث األول
ماهية البيئة و صور المساس بها
مقدمة :
يعد مفيوـ البيئة مف األمور التى تبدو فى غاية الصعوبة و التعقيد ،خاصة بعد
أف أختمؼ الكثير مف العمماء و المتخصصيف فى الوقوؼ عمى وضع تعريؼ

محدد لمصطمح البيئة ،كما يثار األمر بشأف المقصود بالمسئولية لمدنية جراء

المساس بالبيئة  ،وبياف المفيوـ منو و الصور المختمفة لو (ٔ).
لذلؾ سوؼ يتناوؿ ىذا المبحث فى مطمبيف عمى النحو التالى :
المطمب األوؿ :ماىية البيئة
المطمب الثانى :صور المساس بالبيئة

(ٔ)

راجع :اليريش فرج صالح ،جرائـ تمويث البيئة ،دار الفكر العربى ،ٕٓٓٙ،صٖٓ
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المطمب األول
ماهية البيئة
يستخدـ مصطمح البيئة فى كثير مف العموـ و المجاالت المختمفة  ،و يتغير
مفيوـ ىذا المصطمح تبعا لمموضوع الذى يستخدـ فيو و الغاية منو  ،و حسب

تخصص الباحث الذى يتناولو و فمسفتو فى طرح الموضوع (ٔ).

ولبياف مفيوـ البيئة فى نطاؽ ىذه الدراسة يقتضى منا األمر إبراز عدة مفاىيـ

ضمف ثالثة فروع

الفرع األول
المفهوم المغوى لمبيئة
يقصد بالبيئة فى المغة العربية المكاف أو المنزؿ أو الوسط الذى يحيا فيو الكائف
الحى مع غيره مف الكائنات  ،كما يعبر بيا عف الحالة أو الييئة التى عمييا

ىذا الكائف  ،وكممة البيئة ىى األسـ لمفعؿ تبوأ أى نزؿ أو أقاـ  ،و تبوأه أى

أصمحو و ىيأه  ،كما تستخدـ ألفاظ البيئة و المباءة و المنزؿ كمفردات  ،كما

(ٔ)

راجع :أ /وليد عايد عوض الرشيدى ،بحث بعنواف المسئولية المدنية الناشئة عف تموث
البيئة (دراسة مقارنة)  ،كمية الحقوؽ،جامعو الشرؽ األوسط،ٕٕٓٔ،صٗٔ
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يعنى بالبيئة أيضا الحالة  ،أى الحالة التنبؤ و ىيئتو فيقاؿ باءت بيئة سوء ،

أى بحاؿ سوء (ٔ).

ويقاؿ عف البيئة أيضا أنيا المحيط  ،حيث تعبر عف كؿ مايحيط بالفرد أو

المجتمع و يؤثر فييما  ،كالبيئة الطبيعية و البيئة الثقافية و البيئة
األجتماعية(ٕ).

ويالحظ المتدبر لمقرأف الكريـ وجود الكثير مف األيات القرأنية التى جاء بيا
َٰ ِ َّ ِ
ؼ ِفي ْاأل َْر ِ
ض َيتََب َّوأُ ِم ْنيَا
وس َ
المعنى المغوى لمبيئة مثؿ قولو َ ":و َك َذل َؾ َمكَّنا لُي ُ
ِِ
صيب بِر ْحمتَِنا مف َّن َشاء ۚ وَال ُن ِ
ِ
يف ()ٖ( )٘ٙ
َح ْي ُ
ضيعُ أ ْ
َج َر اْل ُم ْحسن َ
ث َي َش ُ
اء ۚ ُن ُ َ َ َ
ُ َ
و قولو تعالى

"وا ْذ ُكرواإِ ْذ جعمَ ُكـ ُخمَفَاء ِمف بعِد عاد وب َّوأَ ُكـ ِفي ْاألَر ِ ِ
وف ِم ْف ُسيُوِليَا قُ
ض تَتَّخ ُذ َ
ْ
َ ْ َ ْ َ ََ ْ
ََ ْ
َ ُ
آال َء المَّ ِو وَال تَ ْعثَ ْوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض
ص ًا
وناْل ِج َبا َؿ ُبُيوتًا ۚ فَا ْذ ُك ُروا َ
ور َوتَْن ِحتُ َ
ُ
َ
ِ
ِ
يف"(ٗ)ٗ( )ٚ
ُم ْفسد َ
الفرع الثانى
المفهوم األصطالحى لمبيئة

(ٔ)

راجع :القاموس المحيط لمجد الديف الفيروز أبادى ،الطبعة الثانية ،الجزء األوؿ ،المطبعة
الحسينية،القاىرة،بدوف سنة نشر ،صٜ

(ٕ)

راجع :المعجـ الوجيز(ٓ ،)ٜٔٛمجمع المغة العربية ،الطبعة األولى  ،القاىرة  ،ص ٙٙ

(ٖ)

راجع :سورة يوسؼ األية ٘ٙ

(ٗ)

راجع :سورة األعراؼ األية ٗٚ
-6-

تبايف الباحثوف و المتخصصوف فيما بينيـ فى وضع تعريؼ محدد و مفيوـ

يتفؽ عميو الجميع الصطالح البيئة ،و قد تعددت التعريفات فى ىذا الشأف

(ٔ).

حيث يرى بعضيـ أف البيئة ىى:
المحيط المادى الذى يعيش فيو األنساف بما يشمؿ مف ماء و ىواء و فضاء
وتربة و كائنات حية و منشأت شيدىا إلشباع حاجاتو

(ٕ).

وفى عمـ البيئة الحديثة تعرؼ بأنيا ":الوسط أو المجاؿ الكمى الذى يعيش فيو

اإلنساف  ،بما يتضمنو مف ظواىر طبيعية و بشرية يتأثر بيا و يؤثر فييا "(ٖ).

أما المتخصصوف فى عموـ الطبيعة فقد وضعوا مصطمحا عمميا لمفيوـ البيئة

بأنيا ":مجموع الظروؼ و العوامؿ الخارجية التى تعيش فييا الكائنات الحية و

تؤثر فى العمميات الحيوية التى تقوـ بيا

"(ٗ)

.

وترتيبا عمى ما تقدـ يمكننا القوؿ بأف مفيوـ البيئة يقصد بو  ":كؿ ما يحيط

باإلنساف مف عناصر طبيعية و غير طبيعية تؤثر فيو و يؤثر فييا"

(ٔ)

راجع:فتح البارى لإلماـ البخارى ،الجزء األوؿ،صٕ٘

(ٕ)

راجع :د /سالمة أحمد عبد الكريـ ،قانوف حماية البيئة األسالمة مقارنة بالقوانيف
الوضعية،دار النيضة العربية ،الطبعة األولى ،صٕ٘

(ٖ)

راجع :الحمو ماجد راغب  ،قانوف حماية البيئة ،دار الجمعة الجديدة
األسكندرية،ٕٓٓٗ،دوف طبعو،صٓٗ

(ٗ)

راجع :الفقى ،محمد عبد القادر ،البيئة(مشاكميا وقضاياىا و حمايتيا مف التموث رؤية
أسالمية)  ،مكتبة ابف سينا لمنشر ،بيروت،صٓٔ
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ومف ثـ تكوف البيئة و فقا لممفاىيـ المختمفة السابقة تحتوى عمى عنصريف

أساسيف ىما :

العنصر الطبيعى :و ىو مف صنع الخالؽ عز وجؿ بكؿ مافيو مف مواد

مختمفة  ،يستمزـ المحافظة عميو ألستم اررية الحياة مثؿ الماء و اليواء و النبات
و ما غير ذلؾ.
العنصر البشرى :وىو مف صنع اإلنساف وحده  ،و استغؿ موارد الطبيعة فى
إقامتيا  ،بغية تمبية حاجاتو و متطمباتو  ،و يجب أف تتالءـ مع اعتبارات

حماية البيئة و التنمية المستدامة (ٔ).
الفرع الثالث
المفهوم القانونى لمبيئة
أختمفت الكثير مف القوانيف فى وضع تعريؼ و مفيوـ مالئـ لمبيئة مف الناحية

القانونية  ،و قد تعددت التعريفات فى ىذا الشأنف  ،وورد تعريؼ البيئة فى
العديد مف األتفاقيات و فى كثير مف المؤتمرات  ،كما أدرجت كافة الدوؿ

مفيوـ البيئة فى التشريعات البيئية التى أصدرتيا و إف اختمؼ ىذا المفيوـ مف
دولة ألخرى  .فقد عرؼ األعالف الصادر عف مؤتمر البيئة البشرية الذى عقد

فى أستوكيولـ بالسويد عاـ ٕ ٜٔٚالبيئة بأنيا  ":كؿ شئ يحيط باألنساف سواء

كاف طبيعيا أو بشريا "

(ٕ).

(ٔ)

راجع :أ/وليد عايد عوض الرشيدى،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة"دراسة

(ٕ)

راجع :د /زيف الديف عبد المقصود ،قضايا البيئة المعاصرة ،منشأة المعارؼ،ٕٓٓٓ ،

مقارنة" ،المرجع السابؽ ،ص ٘ٔ

صٔٔ وما بعدىا
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أما المؤتمر الدولى لمتربية البيئية الذى عقد فى مدينة تبميس بجميورية جورجيا

السوفيتية خالؿ الفترة مف  ٖٔ:ٕٙأكتوبر  ٜٔٚٚعرؼ البيئة بأنيا  ":اإلطار

الذى يعيش فيو اإلنساف و يحثؿ منو عمى مقاومات حياتو مف غذاء و كساء و

دواء و مأوى و يمارس فيو عالقاتو مع إخواتو مف البشر " (ٔ).

أما فى التشريعات الوطنية فقد ورد فى القانوف المصرى رقـ ٜٗلسنة ٜٜٗٔ

فى شأف البيئة بالفقرة األولى مف المادة األولى تعريؼ البيئة بأنيا :ط المحيط

الحيوي الذى يشمؿ الكائنات الحية و ما يحتويو مف مواد و مايحيط بيا مف
ىواء و ماء و تربة و ما يقيمو اإلنساف مف منشأت".

أما فى التشريع الكويتى فقد عرؼ البيئة فى المادة األولى مف القانوف رقـ (ٕ)ٙ
لسنة ٓ ٜٔٛالخاص بحماية البيئة بأنيا ":المحيط الحيوي الذى يشمؿ الكائنات

الحية مف إنساف و حيواف و نبات و كؿ ما يحيط بيا مف ىواء و ماء و تربة و

ما يحتويو مف مواد صمبة أو سائمة أو غازية أو أشعاعات طبيعية ،و المنشأت
الثابتة أو المتحركة التى يقيميا اإلنساف"
أما المشرع األردنى فقد عرؼ البيئة فى قانوف حماية البيئة رقـ ٕ٘ لسنة
 ٕٓٓٙبأنيا  ":المحيط الذى يشمؿ الكائنات الحية و غير الحية و مايحتويو

مف مواد وما يحيط بو مف ىواء و ماء و تربة و تفاعالت أى منيا و ما يقيمو

اإلنساف مف منشأة فيو ".

ويتضح لنا مف أستقراء التعريفات السابقة لمبيئة أف التشريعات التى جاءت بيذه

التعريفات حرصت عمى تبنى المفيوـ الواسع لمبيئة و الذى يشتمؿ عمى

(ٔ)

راجع :د /أحمد محمد حشيش ،المفيوـ القانونى لمبيئة فى ضوء أسممة القانوف
المعاصر ،ٕٓٔٔ،دار الفكر العربى ،صٖٔ
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العناصر الطبيعية و الصناعية معا  ،ولكف ىناؾ عدة قوانيف اتجيت إلى األخذ
بالمفيوـ الضيؽ لمبيئة و المنصب فقط عمى العناصر الطبيعية دوف العناصر

الصناعية (ٔ).
وازاء ىذا األختالؼ و التبايف فى تحديد التعريؼ القانونى لمبيئة  ،و اتجاه
بعض التشريعات لتبنى المفيوـ الواسع ،و بعضيـ األخر لتبنى المفيوـ

الضيؽ ،يرى الباحث (وليد عايد عوض الرشيدى ) ونحف نؤيده ،أنو األجدر

األخذ بالمفيوـ الواسع لعدة اعتبارات ،أوليا  :أف ىناؾ فرقا بيف مفيوـ البيئة و

مفيوـ الطبيعة لكوف البيئة تضيؼ مظاىر جديدة و عناصر أخرى لمطبيعة لـ
تكف مف مكونتيا و ىى مف صنع األنساف مثؿ المنشأت الحفرية  ،ثانييا :أف

العناصر الصناعية التى ىى مف صنع اإلنساف تعد السبب الرئيى فى اإلضرار
بالعناصر الطبيعية التى ىى مف صنع المولى عز و جؿ  ،مما يستمزـ األمر
بالضرورة فرض الرقابة عمى العناصر الصناعية و إدراجيا فى مفيوـ البيئة

لمحد مف مخاطرىا المفرطة  ،بدال مف األعتماد فقط عمى التشريعات و

عقوباتيا المختمفة فى حماية البيئة الطبيعية مف أخطار البيئة الصناعية (ٕ).

(ٔ)

راجع :انظر نص الفقرة األولى مف المادة األولى مف القانوف رقـ ٔ ٚلسنة ٕ ٜٔٛبشأف
حماية البيئة فى لبيا .وكذلؾ نص الفقرة األولى مف المادة (ٓٔٔ )ٔ-مف قانوف البيئة

الفرنسى رقـ (ٜٗٔلسنة ٕٓٓٓ) الصادر فى  ٔٛسبتمبر لسنة ٕٓٓٓ
(ٕ)

راجع :أ/وليد عايد عوض الرشيدى،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة"دراسة
مقارنة" ،المرجع السابؽ ،ص ٔٚ
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المطمب الثانى
التفرقة بين الصور المختمفة لممساس بالبيئة
مقدمة:
ويعد التموث مف أكثر صور المساس بالبيئة و أوسعيا أنتشا ار  ،لكونو يعد مف
أىـ األخطار التى تحدؽ بالنظاـ البيئى و تؤثر فيو بالغا ،األمر الذى أدى إلى

أستخداـ عبارة جرائـ تمويث البيئة لدى كثير مف

الفقو(ٔ)

 ،و أصبح مصطمح

التموث األعظـ شيوعا فى مجاؿ األوساط البيئية المختمفة بما فى ذلؾ وسط

األبحاث القانونية البيئية  .بيد أف التفرقة بيف التموث و الصور األخرى لممساس

بالبيئة تعد ضرورة ال غنى عنيا فى ىذا الصدد  ،و إف كانت صور المساس

بالبيئة متعددة إال أننا نكتفى ىنا بإبراز مدلوؿ ثالث صور فقط  ،باألضافة إلى

توضيح مدلوؿ تموث البيئة و ذلؾ مف حيث األثر السمبى المترتب عميو ،
والذى يؤدى إلى اإلخالؿ بالنظاـ البيئى (ٕ) ،وذلؾ فى ثالث فروع

الفرع األوؿ :األضرار بالبيئة و تموث البيئة
الفرع الثانى :األعتداد عمى البيئة و تموث البيئة
الفرع الثالث :إفساد البيئة و تموث البيئة

(ٔ)

راجع :د /اليريش  ،المرجع السابؽ ،صٚ

(ٕ)

راجع :أ/وليد عايد عوض،المرجع السابؽ،ص ٔٛ
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الفرع األول
األضرار بالبيئة و تموث البيئة
يعد مصطمح اإلضرار بالبيئة أوسع نطاقا مف مصطمح تموث البيئة  ،و ذلؾ
ألف أى فعؿ مف شأنو المساس بالبيئة سيترتب عميو حتما اإلضرار بيا  ،سواء
كاف ىذا الفعؿ متمثال فى صورة تموث أو فى أى صورة

أخرى(ٔ)

.

فاألضرار بالبيئة يكمف فى األثر السمبى الذى يمحؽ األذى بالبيئة أو بأى
عنصر مف عناصرىا المختمفة نتيجة حدوث أى خمؿ فى النظاـ البيئى  ،سواء

كاف ىذا الخمؿ ناجما عف تموث مثؿ أنبعاث المموثات مف محطات القوى

الكيربائية و مداخف المصانع و المنشأت النفطية و ما غيرىا  ،أو مف أى فعؿ

أخر ال يعد فى حقيقتو تموثا مثؿ الضوضاء و الروائح الكريية المنفرة  .ومف ثـ

فإف مسمى اإلضرار بالبيئة يعد أشمؿ مف مسمى تموث البيئة وفقا لما سبؽ كما
و أف كؿ تموث مف الطبيعى أف يترتب عميو ضرر ،ولكف كؿ ضرر ال يشترط

أف ينتج عف تموث (ٕ).

الفرع الثانى
األعتداء عمى البيئة و تموث البيئة

(ٔ)

(ٕ)

راجع :شمس الديف أشرؼ توفيؽ  ،الحماية المدنية لمبيئة ، ٕٓٓٗ ،دار النيضة العربية،
الطبعة األولى ،صٕٖ
راجع :أ/وليد عايد عوض،المرجع السابؽ،ص ٔٛ
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يتداخؿ مدلوؿ األعتداء عمى البيئة مع تموثيا إلى حد كبير ،ذلؾ أف كؿ تموث

لمبيئة يشكؿ فى الواقع اعتداء عمييا  ،إال أف االعتداء عمى البيئة ممكف أف
يتمثؿ فى تموث البيئة أو فى صور أخر ال نتياؾ البيئة .

بيد أف لفظ األعتداء مف الناحية المغوية يعنى التجاوز ،و مف ثـ يكوف األعتداء
عمى البيئة أو أحد عناصرىا  ،و يترتب عميو حدوث تيديد لمبيئة أو إمكانية

إلحاقيا بضرر.

ووفقا ليذا المفيوـ االعتداء يرى أنو يستمزـ بشأنو أف يتوافر فيو
أوال :العنصر البشرى أى أف يحدث مف إنساف بخالؼ التموث الذى يمكف أف
يكوف مصدره اإلنساف أو الطبيعة

ثانيا :أف يترتب عمى الفعؿ المكوف لألعتداء أحتماؿ تيديد لمبيئة أو إمكانية

إلحاقيا بضرر  ،وذلؾ بخالؼ التموث الذى يؤدى حتما إلى أضرار بالبيئة و

انتياكيا  ،ومثاؿ عمى أفعاؿ األعتداء دخوؿ أحد المحميات الطبيعية و العبث
فييا  ،فيذا مف شأنو التأثير بالسمب عمى الكائنات الحية المتواجدة بيا ذات

األنواع الفريدة مف الحيوانات  ،مما يساعد فى تيديدىا بالخطر أو يؤدى إلى

إلحاقيا بضرر نتيجة ما يترتب عمى ذلؾ أنقراضيا  .لذا فإف مصطمح األعتداء
عمى البيئة يعد أوسع و أعـ مف مصطمح تموث البيئة (ٔ).
الفرع الثالث
إفساد البيئة و تموث البيئة
(ٔ)

راجع :أ/وليد عايد عوض،المرجع السابؽ،ص ،ٔٛوأيضا العادلى محمود صالح ،الحماية
المدنية لمبيئة فى النظاـ الكويتى فى ضوء أحكاـ الشريعة األسالمية،دراسة تحميمية،
موسوعة حماية البيئة  ،جٖ ،دار الفكر العربى ،ص  ٜٔو مابعدىا
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يرى بعض الفقو أف لفظ الفساد أدؽ و أشمؿ مف حيث األستخداـ فى مجاؿ
البيئة عف لفظ التموث (ٔ) ،نظرت ألف كممة الفساد قد وردت فى أكثر مف

موضوع فى القرأف الكريـ و منيا ما جاء لمتدليؿ عمى ما لحؽ بالبئة مف فساد و
ت أ َْيِدي
نتيجة فعؿ اإلنساف كقولو تعالى " َ
اد ِفي اْل َبِّر َواْل َب ْح ِر بِ َما َك َس َب ْ
ظيَ َر اْلفَ َس ُ
ِ
َِّ
الن ِ ِ ِ
َّ
َّ
وف (ٔٗ) (ٕ).
اس لُيذيقَيُـ َب ْع َ
ض الذي َعممُوا لَ َعميُ ْـ َي ْرِج ُع َ
باألضافة إلى أف الفساد فى المغة يعنى العطب و الخمؿ  ،مما يكوف لفظ الفساد
أعـ و أفضؿ مف لفظ التموث  .ويقصد بأفساد البيئة ىو إفراج مكونات البيئة و
عناصرىا عف طبيعتيا التى خمقيا اهلل و سخرىا لمنفعة اإلنساف  ،مما يؤدى

بيا إلى األخالؿ فى توازنيا

(ٖ).

وتموث اليواء مثال يءدى إلى إفساده نظ ار لتغير خواصو  ،حيث تتحوؿ
مكوناتو مف عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة  ،مما يؤثر بالسمب عمى

الكائنات الحية بما فييا اإلنساف

(ٗ).

المبحث الثانى
األساس القانونى لممسئولية المدنية الناجمة عن التموث البيئى

(ٔ)

راجع :الباز داوود ،حماية السكنية العامة ،معالجة لمشكمة العصر فى فرنسا و مصر،
دراسة تأصيمية ،دار النيضة العربية ،ٜٜٔٛ ،ص ٕٙ

(ٕ)

سورة الروـ األية ٔٗ

(ٖ)

راجع :سالمة أحمد عبد الكريـ،المرجع السابؽ ،صٕٔ

(ٗ)

راجع :أ/وليد عايد عوض،المرجع السابؽ،ص ٕٓ
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مقدمة
إف فعالية أي نظاـ قانوني تتوقؼ عمى سف الجزاء لكؿ سموؾ أو تصرؼ مف
ّ
شأنو أف يرتب عميو ضرر ،و تعتبر المسؤولية المدنية مف أىـ الجزاءات التي
يرتبيا القانوف بصفة عامة ،و التي بدورىا تؤدي إلى تقرير جزاء دقيؽ عمى

المسؤولية عف الضرر ،و عميو فإف قواعد المسؤولية و ما يترتب عمييػا مف

جزاءات قانونية تعد بمثابة ضمانة لمتعويض عف المساس بالحقوؽ و اإلخالؿ
بااللتزامات .و في المجاؿ البيئي فى إف المسؤولية المدنية عمى غرار المسؤولية
القانونية بأنواعيا المتعددة يمكف أف تمعب دو ار ىاما في توفير الحماية الفعالة

لمبيئة ،إال أف أدؽ مشكمة يمكف أف تثور في ىذا المجاؿ ىو تحديد األساس

القانوني لممسؤولية عف أضرار التمػوث ،وكذا واألثر والجزاء المترتب عمى تحقؽ

ىذه المسؤولية .

وسوؼ نعرض ىذا البحث عمى النحو التالى :
المطمب األوؿ :أساس المسئولية المدنية عف األضرار البيئية
المطمب الثانى :جزاء المسئولية المدنية عف األض ارر البيئية

المطمب األول
أساس المسئولية المدنية عن األضرار البيئية
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إف أي نشاط يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة أو االعتداء عمى عناصرىا ،فإف

محدثو يعد مسؤوال أماـ القانوف عف تصرفاتو الضارة بالموارد البيئية ،و ما
يمكف مالحظتو في ىذا الشأف ىو أف خصوصية األضرار البيئية تطرح عدة

صعوبات في تحديد أساس المسؤولية في ىذا المجاؿ و مدى كفاية ىذه األسس
لتغطية كافة األضرار البيئية  ،و عميو سأحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب تحديد
أساس المسؤولية عف الضرر البيئي سواء مف خالؿ األساس التقميدي القائـ

عمى نظرية الخطأ أو األسس الحديثة القائمة عمى انعداـ الخطأ

(ٔ).

الفرع األول
مضمون نظرية المسؤولية البيئية الخطئية
يعتبر الخطأ شرطا ضروريا لممسؤولية ،بؿ ىو األساس الذي تقوـ عميو ،و

يستوي في ذلؾ أف يكوف ىذا الخطأ واجب اإلثبات ،كما في حالة المسؤولية

الناشئة عف العمؿ الشخصي ،أو يكوف خطأ مفترضا ،كما في حاؿ المسؤولية
الناشئة عف فعؿ الغير و عف األشياء ،إذ أف أساس المسؤولية في جميع ىذه

الحاالت ىو الخطأ ،و ىي ال تختمؼ فيما بينيا سوى أنو في حالة المسؤولية

الناشئة عف عمؿ الشخص نفسو يتعيف عمى مف لحقو الضرر أف يثبت خطأ

الفاعؿ طبقا لمقواعد العامة في اإلثبات ،أما في حاالت المس ؤولية الناشئة عف

فعؿ الغير و عف األشياء ،اقتضت اعتبارات العدالة و صعوبة إثبات الخطأ
فييا مراعاة مف لحقو الضرر و إعفاءه مف عبء اإلثبات الذي يقع عميو،

(ٔ)

راجع :سالمة أحمد عبد الكريـ،المرجع السابؽ ،صٕٔ
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فأنشأت لمصمحتو قرائف قانونية بمقتضاىا يفترض خطأ المسؤوؿ ،فال يحتاج

مف لحقو الضرر إلى إقامة الدليؿ عميو

(ٔ).

و قد حرصت بعض االتفاقيات و المعاىدات الدولية المتعمقة بحماية البيئة

بأنواعيا المختمفة البرية ،و البحرية ،والجوية عمى إقامة المسؤولية عمى أساس
توافر عنصر الخطأ وذلؾ عمى أساس أف الدولة ال تسأؿ إال إذا وقع خطأ مف

جانبيا سواء كاف خطأ إيجابيا يتمثؿ في قياـ الدولة بأنشطة معينة تمحؽ أض ار ار

بدوؿ أخرى ،أو خطأ سمبيا يتمثؿ في االمتناع عف القياـ بعمؿ كاف ينبغي القياـ
بو لمنع التموث البيئي ،و بناء عميو فإنو ال تعويض بغير ثبوت الخطأ أو

اإلىماؿ ،إذ أف المسؤولية نظاـ قانوني يمزـ الدولة التي ينسب إلييا عمؿ غير
مشروع طبقا لمقانوف الدولي بتعويض الدولة التي وقع عمييا ذلؾ العمؿ

(ٕ) .

و إذا كاف مبدأ المسؤولية الدولية تجاه المجتمع الدولي عف األضرار البيئية يعد
مف المبادئ الراسخة ،فإف منطؽ قواعد المسؤولية التقميدية و التي تؤسس عمى

الخطأ المنسوب إلى المتسبب في الضرر أصبح مقبوال لدى فقياء القانوف

الدولي مقرريف أف الدولة ال تسأؿ إال إذا وقع خطأ مف جانبيا و الخطأ-ىنا-
ىو ذلؾ العمؿ الدولي غير المشروع الذي يمثؿ انتياكا اللتزاـ قائـ بموجب

قواعد االتفاقية أو العرفية أو المبادئ العامة  ،فيو يمثؿ أساس المسؤولية و

مناط قياميا إذ أف ثبوت عنصر الخطأ يعد القاسـ المشترؾ بيف المسؤولية

(ٔ)

راجع :صالح ىاشـ ،المسئولية الدولية عمى المساس بسالمة البيئة البحرية ف دار

(ٕ)

راجع :صالح عبد الرحمف عبد الحديثى  ،النظاـ القانوف الدولى لحماية البيئة  ،منشورات

النيضة العربية ،ٜٜٔٔ ،صٜٔٔ

حمبى الحقوقية  ،طبعة الولى ،بيروت ،ٕٓٔٓ ،صٕٜٔ
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الدولية و المسؤولية المدنية في التشريعات الداخمية .كما تبمورت نظرية الخطأ
في قواعد القانوف الداخمي،و أصبح كؿ خطأ يسبب ضر ار لمغير يمزـ مف ارتكبو
بالتعويض ،و بالتالي فإف الفعؿ الضار ىو الذي ينشئ الرابطة القانونية بيف

المسؤوؿ والمضرور  ،و يستوي في ذلؾ أف يكوف الخطأ عمديا قصد بو مرتكبو
إحداث الضرر ،أو خطأ غير عمدي لـ تتجو فيو نية الفاعؿ إلى إحداث
الضرر ،كما يستوي أف يكوف خطأ إيجابيا يتمثؿ في عمؿ قاـ بو المسؤوؿ ،أو
خطأ سمبيا يتمثؿ في االمتناع عف القياـ بعمؿ .و الواقع أف فكرة الخطأ مف

أدؽ األفكار في القوانيف المدنية،و يرجع ذلؾ إلى أف ىذه الفكرة غير محددة

التصاليا عف قرب بفكرة األخالؽ ،و لما كانت فكرة األخالؽ يعوزىا التحديد و
الضبط لزـ أف تكوف فكرة الخطأ أيضا غير محددة وغير مضبوطة (ٔ).
الفرع الثانى
المسؤولية المدنية الموضوعية في إطار االتفاقيات الدولية
لقد أبرمت مجموعة مف االتفاقيات الدولية في مجاؿ تنظيـ قواعد المسؤولية

الدولية مستندة في أغمبيا عمى المسؤولية الموضوعية  ،و في إطار قواعد مف

المسؤولية المدنية .و في ىذا اإلطار تتجو االتفاقيات الدولية إلى فرض
مجموعة مف الواجبات عمى عاتؽ أشخاص القانوف الدولي ،و ىذه الواجبات
تنبع مف الوالية الخالصة التي يمنحيا القانوف الدولي ألشخاصو وتستيدؼ
التصدي لمخطر الذي تتسـ بو بعض األنشطة اإلنسانية المشروعة حتى يمكف
توخي وتقميؿ وجبر األضرار البيئية العابرة لمحدود ،و قد نظمت ىذه االتفاقيات

في أغمبيا مجاؿ التموث البحري وأضرار الطاقة النووية فالمسؤولية بموجب

اتفاقية المسؤولية المدنية في مجاؿ الطاقة النووية باريس ٓ ٜٔٙمسؤولية
(ٔ)

راجع :سالمة أحمد عبد الكريـ،المرجع السابؽ ،صٕٔ
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مطمقة تقع عمى عاتؽ المشغميف ،و بمقتضاىا فإف المسؤولية تنشأ عف أي

خسارة لألشخاص أو ممتمكاتيـ .أيضا يكوف مشغؿ المنشأة النووية مسؤوال عف
األضرار التي تنتج عف الحادث النووي الذي يقع خارج المنشأة النووية و سببتو

مواد نووية أثناء نقميا مف المنشأة  ،و ذلؾ في حالة عدـ قياـ مشغؿ آخر
لمنشأة نووية تقع في أراضي طرؼ متعاقد يتولى المسؤولية عف المواد النووية

المعنية ،أو قبؿ تفريغ المواد النووية مف وسيمة النقؿ التي وصمت فييا إلى

أراضي دولة غير متعاقدة في حالة شحنيا إلى أحد 3األشخاص داخؿ أراضي
تمؾ الدولة  ،كما تطرقت االتفاقية إلى المسؤولية المشتركة عند تعدد 4القائميف

بالتشغيؿ في حالة الحوادث النووية التي تقع أثناء عممية نقؿ المواد النووية

(ٔ).

كذلؾ نصت اتفاقية بروكسؿ لعاـ ٕ ٜٔٙالمتعمقة بمسؤولية مشغمي السفف
النووية عمى المسؤولية المطمقة بنص صريح في المادة ٕٔ عندما قررت أنو" :

يعتبر مشغؿ السفينة مسؤوال مسؤولية مطمقة عف جميع األضرار النووية ،عندما

(ٔ)

راجع :أبرمت ىذه االتفاقية في باريس في ، ٜٔٙٓ/ٓٚ/ٕٜو دخمت حيز النفاذ في
أبريؿ ، ٜٔٙٛبإيداع خمسة مف أعضائيا وثائؽ التصديؽ عمييا ،و قد وقعت عمييا

 ٔٙدولة مف دوؿ أوروبا الغربية و ىي :ألمانيا و اليوناف و البرتغاؿ و النمسا و ايطاليا
والمممكة المتحدة و بمجيكا و لوكسمبورغ و السويد و الدانمرؾ و النرويج و سويس ار و
اسبانيا و ىولندا و تركيا و فرنسا ،وأجري تعديالف عمييا األوؿ في ، ٜٔٙٗ/ٓٔ/ٕٛو
الثاني في نوفمبر ٕ، ٜٔٛو مف أىداؼ ىذه االتفاقية إيجاد توازف في المصالح يضمف
تطوير االستخدامات السممية لمطاقة النووية ،مع تقرير تعويض مالئـ لممضروريف مف

جراء الحوادث النووية ،والمشار أليو فى ،د /بوفمجة عبد الرحماف ،رسالة دكتوراة بعنواف
المسئولية المدنية عف األضرار البيئية و دور التأميف .
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ي ثبت أف ىذه األضرار وقعت نتيجة لحادث نووي سببو وقود نووي ،أو بقايا

أي فضالت مشعة تتعمؽ بيذه السفف" (ٔ).

و تناولت اتفاقية فيينا لممسؤولية عف أضرار الطاقة النووية ٖ ٜٔٙمسؤولية

مشغؿ المنشأة التي تعمؿ بالطاقة النووية عف األضرار الناتجة عف استخداـ
ىذه الطاقة بشرط إثبات أف الضرر وقع مف جراء حادث داخؿ المنشأة أو ناتج

عف مواد نووية آتية مف منشآتو النووية أو مستخدمة فييا ،أو ترتب الحادث

عف مواد نووية مرسمة إلى المنشأة النووية  ،و قد أقرت االتفاقية نظاـ

المسؤولية المطمقة ،حيث ال يشترط الخطأ مف جانب المشغؿ (ٕ).
(ٔ)

راجع :أبرمت ىذه االتفاقية ببروكسؿ ببمجيكا في ٕ٘، ٜٕٔٙ/ٓ٘/و قد عرفت االتفاقية
السفينة بأنيا ":السفينة المجيزة بمحطة نووية بغرض استخداميا في تسيير و تحريؾ
السفينة في أي غرض آخر " ،و يستنتج مف ىذا التعريؼ أف نطاؽ أحكاـ ىذه االتفاقية،
يشمؿ كافة السفف النووية المستخدمة في كؿ غرض ،بما فييا األغراض التجارية أو

العسكرية ،و بيذا تكوف قد خرجت عف باقي االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة
البحرية مف التموث ،ا لتي استثنت السفف الحربية و الحكومية مف نطاؽ سرياف ىذه
االتفاقيات ،و تتميز ىذه االتفاقية عف اتفاقية المسؤولية المدنية في مجاؿ الطاقة النووية
باريس في أنيا أدركت مدى خطورة األنشطة الضارة الناتجة عف استخدامات الطاقة
النووية ،و بالتالي فإف الدوؿ قد قامت بتنظيـ عدة اتفاقيات ثنائية الحقة ليذه االتفاقية
العامة تمؾ المتعمقة بالضرر النووي أو المنتجات و الفضالت المشعة الناتجة عنيا

أيضا .التي استيدفت تنظيـ أوجو المسؤولية عف األضرار الناتجة عف تشغيؿ السفف
النووية ،أما مف حيث طبيعة المسؤولية فيي بال شؾ تمؾ المتعمقة بالضرر النووي أو
المنتجات و الفضالت المشعة الناتجة عنيا أيضا.
(ٕ)

راجع :برمت ىذه االتفاقية بتاريخ ٕٔ، ٜٖٔٙ/ٓ٘/و بدأ نفاذىا في ٕٔ، ٜٔٚٚ/ٔٔ/و
ىي تيدؼ إلى وضع نظاـ عالمي يشمؿ قواعد لممسؤولية عف أضرار الطاقة النووية ،و
اذا يكوف قد فاؽ النظاـ القانوني الذي أخذت بو اتفاقية باريس التي تتسـ بالطابع
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الفرع الثالث
عنصر عالقة السببية فى المسئولية المدنية البيئية
إف رابطة السببية في الفكر القانوني تعد عنص ار الزما النعقاد المسؤولية

المدنية ،كما أنيا أيضا تعد الركف الثالث مف أركاف نظرية الضماف في الفقو
اإلسالمي ،فال يكفي اللتزاـ الشخص بالضماف أف يتوافر ركنا التعدي و

الضرر ،بؿ يجب أف يكوف ىذا التعدي مترتبا عمى ىذا الضرر .و إذا كاف
عبء إثبات رابطة السببية في المسؤولية عف أضرار التموث عمى عاتؽ

المضرور فإف الصعوبات التي تصادفو في ىذا الشأف تؤدي في العديد مف
الحاالت إلى عجزه عف إثبات تمؾ الرابطة ،و يترتب عمى ذلؾ التيرب مف

المسؤولية و عدـ حصوؿ المضرور عمى أي تعويض عما لحقو مف أضرار

نتيجة التموث الحاصؿ ،لذلؾ فإف دراسة رابطة السببية في إطار المسؤولية
البيئية يكتسي نوعا مف الخصوصية ،تظير مف خالؿ العقبات والعراقيؿ

المتعمقة بإثباتيا
صعوبات متعمقة بتعداد مصادر التموث البيئي :ال شؾ أف رابطة السببية بيف
المترتبة عميو ال يثير أية صعوبة إذا كاف ىذا النشاط ىو
نشاط معيف والنتيجة ُ
المصدر الوحيد ليا ،ولكف إذا تعمؽ األمر بالتموث البيئي فإف إرجاع الضرر

المباشرة يعتبر مف األمور الصعبة ،ألف
إلى مصدر محدد يرتبط بعالقة السببية ُ
أغمب األضرار البيئية توصؼ بأنيا غير مباشرة ،كما تشترؾ في إحداثيا

مصادر متعددة  ،خاصة في المناطؽ التي يغمب عمييا الطابع الصناعي أو
)،(D.C.E.Oو الوكالة األوروبية لمطاقة النووية .اإلقميمي ،حيث اقتصرت ىذه
األخيرة عمى الدوؿ األوروبية األعضاء في منظمة التعاوف و التنمية في المجاؿ
االقتصادي
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التجاري ،وبالتالي فإف إثبات ىذه الرابطة في مثؿ ىذه الحاالت يعد أم اًر دقيقاً

وصعباً يثير العديد مف المشاكؿ القانونية نظ اًر لتعدد األسباب التي يمكف إرجاع

الضرر إلييا

(ٔ)

.

صعوبات متعمقة بطبيعة أضرار التموث البيئي  :قد ترجع صعوبات إثبات

رابطة السببية بيف فعؿ الػ ِ
ػمموث والضرر الحاصؿ إلى طبيعة أضرار التموث

البيئي ذاتيا سواء مف حيث تراخييا أو طابعيا االنتشاري  ،أو صعوبة تحديدىا
في أغمب األحياف (ٕ).

المطمب الثانى
جزاء المسؤولية المدنية عن األضرار البيئى
إذا توافرت أركاف المسؤولية عف أضرار التموث وجب عمى المسؤوؿ تعويض

المضرور عما لحؽ بو مف ضرر ،و بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أنو أوؿ
ما عمى القاضي المرفوع أمامو الدعوى ميما كاف موضوعيا التأكد مف توافر

الشروط اإلجرائية لمباشرة الدعوى و السير في الخصومة .كما أف المضرور
في كؿ األحواؿ يسعى في المطالبة القضائية أو دعوى تعويض الضرر إلى

الحصوؿ عمى تعويض منصؼ و عادؿ يغطي كافة عناصر و مشتمالت

الضرر .لذا سنعالج في ىذا المطمب الجوانب اإلجرائية لدعوى التعويض عف
الضرر البيئي ثـ التعويض المترتب عنيا.

(ٔ)

(ٕ)

راجع :محمد عبد الظاىر حسيف ،خطأ الػػمضرور وأَثرىاعمى المسؤولية المدنية ،دار
النيضة العربية ،مصر سنة ٕٕٓٓ ،ص ٕ٘
راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٔٔٙ
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الفرع األول
االختصاص القضائي
نظ ار لطبيعة األضرار البيئية و انتشارىا الواسع و الالمحدود ،حيث يمكف أف

تكوف عابرة لمحدود ىذا ما يطرح مشكؿ االختصاص سواء عمى المستوى
الدولي و الوطني  ،و كذا المسائؿ األولية المثارة.
أوال :االختصاص القضائي عمى المستوى الدولي

عمى المستوى الدولي :يستطيع أطراؼ النزاع مف أشخاص القانوف الدولي
عرض قضاياىـ عمى محكمة العدؿ الدولية إذا قبموا واليتيا  ،وفقا لمقواعد

المنظمة الختصاص المحكمة ومف ناحية أخرى يمكف لممحكمة أف تفصؿ في
المنازعات البيئية المتعقمة بتفسير أو تطبيؽ االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية
البيئة وىناؾ العديد مف االتفاقيات الدولية التي منحت االختصاص لممحكمة

بفض المنازعات التي تثور بخصوص تفسيرىا أو تطبيقيا ،نذكر منيا اتفاقية

قانوف البحار لعاـ ٕ ٜٔٛحيث تنص المادة  ٔ/ٕٛٚمنيا عمى ما يمي" :

تكوف الدولة عند توقيعيا أو تصديقيا عمى ىذه االتفاقية أو انضماميا إلييا في

أي وقت بعد ذلؾ حرة في أف تختار بواسطة إعالف مكتوب واحد أو أكثر مف

الوسائؿ التالية لتسوية المنازعات المتعمقة بتفسير ىذه االتفاقية أو تطبيقيا" ....
ثانيا:المسائؿ االولية
إف ممارسة بعض األنشطة المموثة قد يكوف في شكؿ منشآت مصنفة تعمؿ
وفؽ التدابير واإلجراءات الموضوعة مف قبؿ اإلدارة ،و بالتالي فيي تمارس

نشاطاتيا بشكؿ مشروع وفؽ رخصة قانونية ،و إزاء ىذا الوضع فإف المدعى
عميو قد يدفع المسؤولية عنو باالحتجاج بأنو يمارس نشاطو بشكؿ قانوني و
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بترخيص مف اإلدارة و بالتالي فإف رقابة مشروعية الق اررات اإلدارية تخرج مف

دائرة اختصاص القضاء العادي ،ماداـ أف االختصاص القضائي المصرى يقوـ
عمى مبدأ دستوري يكرس الفصؿ بيف القضاء العادي و القضاء اإلداري فمف

حيث الشكؿ يعد توزيع االختصاص بيف القضاء العادي و القضاء اإلداري مف
النظاـ العاـ ،يمكف لمقاضي أف يثيره مف تمقاء نفسو و بمعزؿ عف طمب

األطراؼ ،و قد يواجو القاضي العادي عند نظره ا لدعوى مدنية مسألة تتعمؽ
بتقدير مدى مشروعية قرار إداري ،فينا تثار مسألة أولية و يتوقؼ البث في

القضية لحيف الفصؿ في ىذه المسألة ،و نفس األمر يثار أماـ القاضي و ذلؾ
في حالو إثارة مسألة أولية أمامو يتعمؽ بتقدير مشروعية بعض الق اررات

التنظيمية أو تفسيرىا عند مخالفتيا لتدابير االحتياط الواجب اتخاذىا مف قبؿ

المنشآت المموثة .و في ىذا فصمت محكمة النقض الفرنسية في قضية

Avranchesو اعتبرت أنو مف المياـ الموكمة لمقاضي أف يفصؿ في النقاط
المتعمقة بتطبيؽ أو عدـ تطبيؽ العقوبات ،مما يخولو ليس فقط صالحية
تفسير الق اررات اإلدارية و إنما أيضا تقدير مشروعية ىذه

ررات (ٔ).
الق ا

البند  ٕٛمف قانوف البيئة رقـ  ٜلسنة ٕٜٓٓالتعويض:

يقصد بو التعويض عف كؿ األضرار الناجمة عف حوادث التموث المترتب عمى

مخالفة أحكاـ القوانيف وكذلؾ االتفاقيات الدولية التى تكوف جميورية مصر

العربية طرفاً فييا  ،أو عف حوادث التموث بالمواد السامة وغيرىا مف المواد

الضارة  ،أو الناجمة عف التموث مف الجو أو عف جنوح السفف أو اصطداميا
أو التى تقع خالؿ شحنيا وتفريغيا  ،أو عف أية حوادث أخرى  ،ويشمؿ

التعويض جبر األضرار التقميدية والبيئية وتكاليؼ إعادة الحاؿ لما كاف عميو أو
(ٔ)

راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٕ٘ٔ
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إعادة إصػالح البيئة”.

مادة (٘) (فقرة رابعة) (البنديف )ٕ٘، ٙ
الفرع الثانى
التعويض العيني لمضرر البيئي
إف التعويض العيني بصفة عامة ىو إعادة الحاؿ إلى ما كا نت عميو قبؿ وقوع

الفعؿ الضار فيو يزيؿ الضرر الناشئ عنو  ،و القاضي ليس ممزما أف يحكـ
بالتنفيذ العيني و لكف يتعيف عميو أف يقضي بو إذا كاف ممكنا و طالب بو

الدائف ،و التعويض العيني ىو أفضؿ طرؽ التعويض ،حيث أنو يؤدي إلى

إصالح الضرر إصالحا تاما ،و ىو أكثر شيوعا في االلتزامات العقدية ،حيث
يتيسر في الكثير مف األحواؿ إجبار المديف عمى التنفيذ العيني  ،أما في

المسؤولية التقصيرية فنطاقو محدود ،و ذلؾ ألنو ال يكوف ممكنا إال حيث يتخذ

الخطأ الذي اقترفو المديف صورة القياـ بعمؿ يمكف إزالتو (ٔ).

و يتمثؿ التعويض العيني في المجاؿ البيئي إما بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو

بعد حدوث الضرر أو وقؼ النشاط غير مشروع .

(ٔ)

راجع :د /صالح الديف عامر ،القانوف الدولي الجديد لمبحار ،دراسة ألىـ أحكاـ اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار ٕ، ٜٔٛدار النيضة العربية ،القاىرة، ٜٜٔٛ ،صٗٔ٘
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المبحث الثالث
نظام التأمين و دوره في مجال الضرر البيئي
مقدمة :
لقد تعرضت المسؤولية المدنية لتطور مستمر في أساسيا ،إذا كانت تقوـ عمى

أساس الخطأ الواجب اإلثبات ثـ أصبحت تقوـ عمى أساس الخطر ووجدت في
ىذا الصدد نظرية تحمؿ التبعة ،ونظرية الضماف و غيرىا مف النظريات كما أف

فكرة الخطأ في حد ذاتيا قد تطورت فبعد أف كاف الخطأ واجب إثبات العكس
في كؿ أنواع المسؤولية صار مفترضا افتراضا يقبؿ إثبات العكس في بعض

أنواعيا ثـ أصبح افتراضا غير قابؿ إلثبات العكس إلى أف وصؿ األمر إلى

افتراض المسؤولية عف األشياء الحية و غير الحية و تـ إضعاؼ دور الخطأ و

أصبح المسؤوؿ يختفي وراء المؤمف بعد إعطاء األسبقية لمتأميف مف المسؤولية

و الذي أثر في تعديؿ حقوؽ المضرور ،فضال عند تأثيره في شروط المسؤولية

و آثارىا و أىدافيا خاصة في ظؿ تحقؽ فكرة التوزيع الجماعي لمتعويض (ٔ).
و يعد نظاـ تأميف المسؤ ولية في الواقع مف اآلليات التكميمية التقميدية لتغطية

المخاطر التي تعجز عنيا قواعد المسؤولة المدنية و تقنية تكفؿ الحماية

االجتماعية و تجعؿ المؤمف يتحمؿ التبعات المالية التي ترتبيا مسؤولية المؤمف

لو بسبب األضرار التي تمحؽ بالغير ،و بالتالي يكوف ضامنا حقيقيا لمضحية

عف األضرار التي تمحؽ بو بسبب مسؤولية المؤمف ،و ىذا مف شأنو توفير
تعويض كاؼ لمضحية و إصالح وضعو المالي .و إذا كاف التأميف مف

المسؤولية يتخذ صورة التأميف عف األشخاص أو التأميف عند األضرار ،فإف
تأميف المسؤولية البيئية يندرج ضمف النوع الثاني لذا يطمؽ عميو تسمية عقد

(ٔ)

راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٜٗٔ
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تأميف التعويض .وىذا بدوره يطرح عدة تساؤالت حوؿ نظاـ التأميف ضد

المخاطر و األضرار البيئية و ىؿ ىناؾ أنظمة تعويض و تأميف خاصة في

ىذا المجاؿ ؟

(ٔ)

وسوؼ نتناوؿ ىذا المبحث عمى النحو التالى
المطمب األوؿ :التأميف و المسئولية المدنية
المطمب الثانى :التغطية التأمينية و الضمانية لألضرار البيئة

(ٔ)

راجع :محمد عبد الظاىر حسيف ،المرجع السابؽ،صٔٓٔ
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المطمب األول
التأمين و المسئولية المدنية
لقد أدى تنوع المخاطر و تزايدىا و تعدد الكوارث و تعاظـ المخاوؼ و تفاقميا

إلى سعي اإلنساف مف خالؿ مؤسساتو التعاونية و التجارية و مشاريعو الكبيرة و
الصغيرة و شركاتو المختمفة لمبحث عف وسائؿ و طرؽ لمحاولة تجنب أضرار
الكوارث ،و توزيعيا و نشرىا عمى مساحة أوسع تخفيفا لعبئيا و استيعابا

لضغطيا ،كؿ ذلؾ دفع إلى نشوء التأميف و زيادة أىميتو وانتشاره و تنوع
أشكالو وصوره حتى أصبح مف أىـ الوسائؿ الفعالة التي يمجأ إلييا لمحد مف

تأثير المخاطر واالحتراز مف تداعياتيا عمى الفرد و المجتمع ،و لقد شيد القرف
األخير تطو ار ممحوظا في نطاؽ عمميات التأميف و عقوده و صوره ،و يتوقع

المعنيوف بشأنو أف تزداد نشاطاتو مستقبال لما تشيده السوؽ العالمية اليوـ مف

ظيور أنماط وطرؽ تستدعيو (ٔ).

الفرع االول
المفهوم القانوني لمتأمين
إف وجود اختالفات في شأف نشأة فكرة التأميف و التاريخ الذي ترجع إليو ،و كذا
تعدد التعريفات حوؿ ىذا الموضوع ،لـ ينقص مف أىميتو التي أصبحت محؿ

اتفاؽ في ىذا العصر خاصة في ظؿ تطور األنشطة و االتجاه نحو مواجية

األخطار المحتممة و تعويض األضرار الواقعة ضمف المبادئ العامة المرتكز
عمييا ،ىذا يؤدي بنا إلى التعرؼ عمى مفيوـ التأميف و أىميتو والتطرؽ إلى

(ٔ)
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نشأتو و تطوره  ،و أخي ار تحديد المبادئ العامة التي يرتكز عمييا التأميف مف

األضرار

أوال :مفيوـ التأميف
لتحديد مفيوـ التأميف يتوجب عمينا التعريؼ بنظاـ التأميف أي نظرية التأميف و
بيف عقد التأميف الذي ىو الوسيمة القانونية لتحقيؽ أىداؼ نظاـ التأميف و

تطبيؽ نظريتو ،كما يحتـ عمينا اإلشارة إلى جوىره المتمثؿ في التعاوف
والتضامف وكذا تحديد الخصائص المميزة ليذا العقد

تعريف نظام التأمين
أوال :النظاـ في المغة
ىو الترتيب و التناسؽ ،و يقاؿ نظاـ األمر قوامو و عماده و النظاـ الطريقة .
ثانيا  :النظاـ في االصطالح
ىو مجموعة القواعد و األحكاـ المتناسقة ،المترتبة و المتفاعمة فيما بينيا
مفيوـ نظاـ التأميف إذ تشير إلى أف ىناؾ تنظيما لمتعاوف بيف مجموعة مف
الناس معرضيف لمخطر ،يساىموف جميعا في إيجاد الرصيد المالي المعد

لمتعويض عف األضرار التي تمحؽ بأحدىـ ،و أف ىناؾ تبادؿ لممنفعة بيف

ىؤالء المساىميف ،و التطبيؽ العممي ليذا النظاـ المذكور يتمثؿ في العقود التي
تبرميا شركات التأميف بمختمؼ أنواعيا مع المكتتبيف ،مما يحدد نوع ىذا النظاـ

و يبرز حقيقتو و طبيعتو ،حيث أنو يقوـ عمى ىدؼ ظاىر معمف وىو تعويض
المتضرر.وعميو فنظاـ التأميف نظاـ تعويض عف األضرار بصورة خاصة و
ليس تأمينا لألمواؿ و األنفس مف أف تصاب باألضرار ألنو يعنى باآلثار

المالية لألخطار المحضة القابمة لمقياس ،و ليس مف شأنو دفع ىذه األخطار أو
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التوقي منيا عف طريؽ اتخاذ احتياطات السالمة منيا ...ألف ىذه التدابير

ليست مف صمب العمؿ التأميني ،فال ييتـ التأميف إال بوسيمة تعويض الشخص

الذي نزلت بو خسارة مالية في أي حادث مف الحوادث ،و الوسيمة المستخدمة

ليذا الغرض ،ىي جمع مبمغ نقدي محدد مف كؿ عضو مف أعضاء مجموعة
كبيرة مف الناس ،تواجو مثؿ ىذا الخطر و مف ثـ تعويض الشخص عف

الخسارة المالية التي لحقت بو مف جراء

الحادث(ٔ)

.

الفرع الثانى
دور التأمين في تطور القانون
لقد أدى ظيور فكرة التأميف و توسعيا عمى مستوى مجاالت عديدة إلى تطوير
الكثير مف نظـ القانوف الخاص ،فمقد كاف لمتأميف األثر الواضح في توسع

المسؤولية المدنية و تطورىا الحديث ،حيث يعتبر األداة التي سمحت لمقضاء و

القانوف بالمساىمة ضمنيا في بناء الصرح الذي ال يزاؿ فيتطور مستمر ،حيث
ابتعدا القضاء و التشريع في أكثر مف مناسبة مف النطاؽ التقميدي والطابع

الشخصي القائـ عمى فكرة الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية بدوف خطأ مف
خالؿ االنتقاؿ مف الخطأ الثابت إلى الخطأ المفترض ثـ إلى نظرية المخاطر

أو تحمؿ تبعة حماية الشخص المضرور.

كما ساىمت فكرة التأميف في تطوير فكرة األثر النسبي لمعقد و توسيعيا مف
خالؿ صيغة االشتراط لمصمحة الغير ،حيث يتـ التأميف في بعض الحاالت

لمصمحة شخص آخر كالتأميف عمى الحياة كما أدى التأميف إلى إعماؿ كثير
مف النظـ القا نونية و تحديد معالميا كفكرة الدعوى المباشرة التي ناليا اإلثراء
(ٔ)

راجع :د /محمد نجا ااهلل صديقي ،التأميف في االقتصاد اإلسالمي ،مركز النشر العممي،
جدة،طٔ ،سنة ٜٜٓٔـ،ص ٘ٔ و ٔٙ
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مف خالؿ أعماليا الواسع في الدعوى المدنية أماـ القضاء ،و التي تجد

تطبيقاتيا خاصة في التأميف مف المسؤولية ضد الحوادث حيث يستفيد
المضرور مف التأميف مباشرة دوف أف يكوف طرفا في العقد (ٔ).
المطمب الثانى
التغطية التأمينية و الضمانية لألضرار البيئة

إف حداثة الضرر البيئي و خصوصياتو  ،أدى إلى طرح العديد مف المسائؿ

القانونية انحصرت في الصعوبات و العقبات المحاطة بمشكمة مدى إمكانية

تغطية و إصالح الضرر البيئي ،و ال شؾ أف قصور قواعد المسؤولية المدنية

عف تغطية كافة األضرار البيئية أدى إلى ضرورة البحث عف آليات أخرى

لتعويض و إصالح الضرر البيئي تتميز عف النظاـ القانوني لممسؤولية المدنية

سواء مف حيث الفعالية أو مف حيث بساطة و سرعة اإلجراءات .و عمى العموـ

تتمثؿ ىذه اآلليات في نظاـ التأميف اإلجباري ،و في صناديؽ التعويضات و
األنظمة البديمة

األخرى.

الفرع األول
ضرورة التأمين اإللزامي عن األضرار البيئية
لقد تطورت المسؤولية المدنية و اتجيت نحو االتجاه الموضوعي ،و أصبحت
تيدؼ إلى تعييف شخص المسؤوؿ عف تعويض المضروريف مف آثار التموث،
وكذا إصالح الوسط البيئي ،و لكف تبني مثؿ ىذه المسؤولية دوف أف يكوف

ىناؾ ضماف لدى المسؤوؿ الذي يتحمؿ النتائج التي تترتب عمى أفعالو ،ال
يحقؽ الحماية الفعمية لممضروريف .و بناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ إنو ال توجد

(ٔ)

راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٜٗٔ
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مسؤولية فعالة دوف وجود نص بالتأميف منيا ،و األكثر مف ذلؾ أنو في معظـ

حاالت تبني المسؤولية الموضوعية فإف المشرع يفرض وجود تأميف إجباري(ٔ).
األصؿ أف التأميف بصفة عامة يتسـ بالطابع االختياري و يخضع لمبدأ حرية

التعاقد و مبدأ سمطاف اإلرادة ،فيو غير ممزـ سواء بالنسبة لشركات التأميف
العاممة التي تمارس عمميات التأميف أو بالنسبة لألفراد ،و رغـ الطابع

االختياري لمتأميف ،فإف الحاجة قد دعت في بعض الحاالت إلى فرضو وجعمو

إجباريا ،و ذلؾ حماية لبعض الفئات ،لذلؾ أصبح شرطا أساسيا لممارسة بعض
ألزـ أصحابيا بإبراـ عقود تأميف مف المسؤولية المينية تغطي
الميف ،و ا

مسؤوليتيـ عما يرتكبونو مف أخطاء مينية تؤدي إلى أحداث أضرار بالغير
و يحتؿ تأميف المسؤولية في مجاؿ تموث البيئة مكانا أساسيا ،ذلؾ أف

المسؤولية في ىذا المجاؿ مسؤولية موضوعية أساسيا الضرر ،و تبني مثؿ

ىذه المسؤولية دوف وجود ضماف لدى المسؤوؿ لتحمؿ آثارىا يكوف أم ار نظريا
ليس لو فعالية بشأف حماية المضروريف ،و عمى ىذا النحو تصبح كؿ مف

المسؤولية الموضوعية و نظاـ التأميف وجياف لعممة واحدة في مجاؿ أضرار

التموث

(ٕ).

الفرع الثانى
صندوق حماية البيئة المصري
أشار المشرع المصري إلى معنى التعويض عف األضرار في قانوف البيئة

المصري رقـ ٗ لسنة ، 1994و ذلؾ في المادة األولى الفقرة رقـ  ٕٛحيث
(ٔ)

(ٕ)

راجع :د /عطا سعد محمد حواس ،األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث ،المرجع
السابؽ ،ص ٓٓٔ
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يقصد بو التعويض عف األضرار الناجمة عف حوادث التموث المترتب عمى
مخالفة أحكاـ القوانيف و كذا االتفاقيات الدولية التي تكوف جميورية مصر

العربية طرفا فييا أو عف حوادث التموث بالمواد السامة و غيرىا مف المواد

الضارة ،أو الناجمة عف التموث مف الجو أو عف جنوح السفف أو اصطداميا،
أو التي تقع خالؿ شحنيا و تفريغيا ،أو أية حوادث أخرى ،و يشمؿ التعويض

جبر األضرار التقميدية و البيئية و تكاليؼ إعادة الحاؿ لما كاف عميو أو إعادة

إصالح البيئة.

(ٔ)

و لو عدنا إلى نصوص قانوف البيئة المصري رقـ ٗ لسنة ٗ ٜٜٔلوجدنا أف
المادة الثانية قد أنشأت " جياز شئوف البيئة " الذي أناط بو القانوف حماية و
تنمية البيئة ،و منحت لو الشخصية االعتبارية العامة و جعمت لو ذمة مالية

مستقمة .و مف خالؿ ىذا الجياز أنشأ القانوف صندوقا خاصا ،ىو صندوؽ

حماية البيئة ،إذ نصت المادةٗٔ مف قانوف البيئة عمى ما يمي :ينشأ بجياز
شئوف البيئة صندوؽ خاص يسمى صندوؽ حماية البيئة تؤوؿ إليو:

أ :المبالغ التي تخصصيا الدولة في موازنتيا لدعـ الصندوؽ .اإلعانات
واليبات المقدمة مف الييئات الوطنية و األجنبية ألغراض حماية البيئػة و
تنميتيا و التي يقبميا مجمس إدارة الجياز . 289

ب :الغرامات التي يحكميا و التعويضات التي يحكميا أو يتفؽ عمييا عف
األضرار التي تصيب البيئة  .موارد صندوؽ المحميات المنصوص عمييا في

القانوف رقـ ٕٓٔ لسنة ٖ.)ٕ( ٜٔٛ
(ٔ)
(ٕ)

راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٜٗٔ
راجع :تنص المادة السادسة فقرة أولى مف القانوف رقـ ٕٓٔ لسنة ٖ ٜٔٛبشأف
المحميات الطبيعية عمى أنو " :ينشأ صندوؽ خاص تطبيؽ القانوف " .تؤوؿ إليو األمواؿ
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و تودع في الصندوؽ عمى سبيؿ األماني المبالغ التي تحصؿ بصفة مؤقتة

تحت حساب الغرامات والتعويضات عف األضرار التي تصيب البيئة .و تكوف
لمصندوؽ موازنة خاصة ،و تبدأ السنة المالية لمصندوؽ بداية السنة المالية

لمدولة وتنتيي بانتيائيا ،و يرحؿ فائض الصندوؽ مف سنة إلى أخرى ،و تعتبر
أمواؿ الصندوؽ أمواال عامة ".و فضال عف الموارد المشار إلييا سابقا فقد

أضافت المادة السابعة مف الالئحة التنفيذية لقانوف البيئة الصادرة بقرار مجمس

الوزراء رقـ ٖٖٛلسنة ٘، ٜٜٔالموارد اآلتية :

ما يخص جياز شئوف البيئة مف نسبة الػ ٕ٘ %مف حصيمة الرسوـ المقررة

عمى تذاكر السفر التي تصدر في نصر بالعممة المصرية طبقا لممادة األولى

مف القانوف رقـ ٘ لسنة ، ٜٔٛٙو قرار رئيػس مجمس الوزراء رقػـ ( ٜٙٚلسنة
، ٜٔٛٙو نجد أدنى ٕٔ %٘.مف إجمالي حصيمة الرسوـ (

أ  :عائد المشروعات التجريبية التي يقوـ بيا الجياز.
ب :مقابؿ ما يؤديو الجياز مف خدمات لمغير بأجر .
جػ  :رسوـ التراخيص التي يصدرىا الجياز.
و أضافت المادة السابعة مف الالئحة التنفيذية بأف تودع في الصندوؽ عمى

سبيؿ األمانة المبالغ التي تحصؿ بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و

التعويضات عف األضرار التي تصيب البيئة ،وىو نفس نص الفقرة الثانية مف
المادة (ٗٔ)مف قانوف البيئة .و مما الشؾ فيو أف ىذا التعداد لموارد تمويؿ

و اليبات و اإلعانات التي تتقرر لممحميات و رسوـ زيارتيا إف وجدت ،و كذا حصيمة
الغرامات الناتجة عف تطبيؽ القانوف
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الصندوؽ بعد ميزة ىامة جدا لضماف وجود مبالغ تكفي لموفاء بالغرض الذي

أنشئ الصندوؽ مف أجمو و المتمثؿ أساسا في النيوض بالبيئة و االرتقاء

بيا.

و عميو فإف صندوؽ حماية البيئة المصري و إف كاف قد وضع إستراتيجية

عامة لمواجية أضرار التموث ،إال أنو لـ ينص صراحة عمى التعويض و ىذا

األمر مف أوجو القصور التي ينبغي تجنبيا ،لذا يجب تبني فكرة التأميف

اإلجباري كشرط لمحصوؿ عمى ترخيص مزاولة األنشطة الضارة بالبيئة ،و

كذلؾ يجب إعادة صياغة المادة المتعمقة بحاالت تدخؿ صندوؽ حماية البيئة
ليشمؿ كؿ الحاالت التي يكوف مف شأنيا تعويض المضرور تعويضا كامال .
و بذلؾ يتكامؿ اليدؼ الرئيسي مف الصندوؽ و ىو حماية البيئة بشقييا،

الحماية الوقائية و الحماية التعويضية

(ٔ)

(ٔ).

راجع :د /بوفمجة عبد الرحماف،المرجع السابؽ،صٜٗٔ
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الخاتمة
إذا كاف التموث مف الظواىر القديمة التي الزمت استغالؿ البيئة الطبيعية ،إال

أنو أصبح اليوـ مف أكثر مشاكؿ العصر الحديث ،و يعتبر ضرر التموث البيئي
ىو شرط جوىري لقياـ مسؤولية المموث لمبيئة ،و ال تقتصر األضرار التي تنتج

عف التموث عمى تمؾ التي تصيب األشخاص أو تمؾ التي تمحؽ بأمواليـ

الخاصة ،و إنما يترتب عمى التموث أيضا اإلضرار بعناصر البيئة الطبيعية مف
ماء و ىواء و تربة وكائنات حية نباتية و حيوانية التي تحيط بمصادر التموث،

و ىذه األضرار بنوعييا يمزـ التعويض عنيا وتقرير المسؤولية بشأنيا .

لذا البد مف البحث عف حموؿ مرضية و مقبولة بغرض الوصوؿ إلى تغطية

األضرار البيئية و تعويضيا ،و ىذا يتطمب نظاـ خاص مستقؿ بذاتو سواء مف

حيث شروط المسؤولية ،أو الحصوؿ عمى التعويض ،أو مف حيث صياغة

المعايير العممية و التقنية التي يتعيف عمى القاضي أف يستند عمييا لتحديد قيمة
التعويض ،و ذلؾ منذ وقوع الضرر – أو حتى قبؿ وقوعو -مرو ار بمختمؼ

اإلجراءات التي يتعيف استيفاؤىا إلى غاية الحصوؿ عمى التعويض و تحديد

األشخاص الذيف ليـ الصفة في المطالبة بو ،و كذا اآلليات المكممة لنظاـ

التعويض .

و نظ ار ألىمية حماية البيئة مف التموث و الحرص الشديد مف جانب التشريعات

لمحفاظ عمييا ،فقد تداخمت و تشابكت قواعد المسؤولية القانونية الموضوعية مع
قواعد المسؤولية التقميدية لمنح تعويض لممضروريف .فرغـ المخاطر التي تيدد
البيئة و جسامة األضرار الناتجة عنيا ،لـ يمنع ذلؾ ىجر األساس التقميدي

جزائيا بؿ لقي تدعيما فقييا و قضائيا واسعا خصوصا مع بداية ظيور المشاكؿ
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واألضرار البيئية الكبرى ،و عميو فارتكاب الخطأ مف شأنو أف يؤدي إلى قياـ

المسؤولية البيئية.

و أصبح التموث كؿ ما مف شأنو أف يناؿ مف التوازف البيئي حتى و لو لـ يكف

بإرادة اإلنساف أو بخطئو ،و في نفس السياؽ تـ االتجاه إلى اعتبار الضرر
البيئي الحالي و المستقبمي كذلؾ موجبا لمتعويض.

و ميما يكف فإف تقرير المسؤولية يؤدي إلى منح التعويضات المالية التي تمقى

ترحيبا واسعا في مجاؿ حماية البيئة ،ألف أفضؿ تعويض في ىذا المجاؿ ىو
إعادة التوازف البيئي إلى ما كاف

عميو.

و بالرغـ مف التطور الحاصؿ لممسؤولية المدنية في ىذا المجاؿ سواء فيما
يتعمؽ باألساس الذي تستند إليو أو مف ناحية تحديد المسؤوؿ عف الضرر ،أو

بالنسبة لحدود ىذه المسؤولية ،خاصة لما يتعمؽ األمر بالمسؤولية البيئية

الحديثػة فيي محدودة بحدود قصوى ال تتجاوزىا ميما كػاف قػدر الضرر -
السيما في األضرار البيئية النووية -إال أف حماية المضرور و ا لتأكيد عمى

حقو في التعويض ،أدى إلى خمؽ وسائؿ جديدة لتغطية المسؤولية ،تمثمت في

النظـ الحديثة في التعويض و عمى رأسيا التأميف بأشكالو المختمفة .خاصة

التأميف مف المسؤولية عف األضرار البيئية ،و الذي بالرغـ مف الصعوبات الفنية
و القانونية التي واجيتو إال أنو ساىـ بقدر كبير في تحقيؽ اليدؼ المطموب

وىو ضماف تعويض المضرور عف طريؽ تغطية المسؤولية المدنية ،و التي

أصبح التأميف عمييا إجباريا في جؿ النشاطات الخطيرة و غير الخطيرة .كؿ
ذلؾ ساىـ في توفير الحماية التعويضية لممضروريف و الوقوؼ بجانب المسؤوؿ
عف التموث و تحمؿ معو ع بء التعويض أو بدال عنو في حالة اإلعسار .

وبجانب نظاـ التأميف فقد استحدثت آليات و تقنيات مكممة في أىدافيا لقواعد
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المسؤولية المدنية عف األضرار البيئية و تمثمت في صناديؽ التعويضات

الخاصة بتغطية األضرار الكارثية والمفاجئة والتي تعجز المسؤولية المدنية عف
تعويضيا  ،إضافة إلى األنظمة البديمة لتغطية مخاطر التموث ،و ذلؾ بإدارة
ىذه المخاطر وخاصة الصناعية منيا .وكذا االعتماد عمى النماذج التأمينية

الحديثة لمحاولة تغطية أضرار التموث.
تـ التطرؽ إليو نتقدم باالقتراحات التالية
وفي األخير ،وعمى ضوء ما ّ
: 1ضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتتالءـ مع الطبيعة الخاصة

ألضرار التموث.

ٕ:ضرورة مساىمة القضاء مف خالؿ أحكامو في إيجاد حموؿ عممية لمصور

المتعددة ليذا النوع مف األضرار .

ٖ :ضرورة تبني نظاـ التأميف اإلجباري لممسؤولية عف أضرار التموث البيئي .
ٗ :سف تشريعات تعزز دور صناديؽ التعويضات في حالة عدـ تحديد

المسؤوؿ ،أو في حالة إعساره ،أو عندما تتوفر حاالت اإلعفاء.
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